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KiLiS VALiLiGi
iL SAGLIK MUDURLUGU
Kilis Devlet Hastanesi

00150981801

Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM ROTAViRUS / ADENOVIRUS COMBI KART TESTI ALIMI i§I
TEKLlF MEKTUBU

Hastanemizin ihliyaci olan a§a|ida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in ahmi 4734 sayih kamu ihaleleri kanununun
22. ma ddesinin(d) bcndi hukmune gore yapilacaktir.
A?agida cins ve miktan belinilen malzemeleri ne kadar bcdelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg (
oi.
/ 2021 ) giinii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogiiidan teinin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudiirliigumuze aittir.
2. Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurlugu Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Butgesinden butge imkanlari dogrultusunda en geg •i2OCY0zyffttlI)

i?er'sinc^e bdenecektir.

5.Teklifiniz kaseli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifmiz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butiin bu 5artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
irfan KUCUK06LU
IDARl MALI i§LER MUDUR YRD.
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ROTAVIRUS / ADENOVIRUS KOMB1 KASET TEST
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Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili 1872Faks:0348 814 10 15

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l
e-posta : kilisdevletliastanesi@gmail.com

irt : MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: ee790707-7026-4dc4-a0f4-b046ab49e754 Beige Dogrulama Adresi: httpsV/www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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ROTAViRUS / ADENOVIRUS COMBi KART TEST TEKNIK JARTNAMESl'
Test, gaitadan alman orneklerden Rotavirus ve Adenovirus antijenlerini ayri ayri tespit
edebilmeli ve sonu^lan aym test kasedi iizerinde ayirt ederek gosterebilme dzelligine sahip

1.

olmahdir.
Kitin membram monoklonal antikor ile kaplanmi$ olmali, rahat ve kullam§li olarak
2.
uygulanabilmesi ve kontaminasyonun dnlenebilmesi i?in kaset ozelliginde olmahdir.
3.

^ali§ma, kit haricinde ba§ka bir malzeme gerektirmemelidir.

Test prosediirii santrifCij gerektirmemeli ve sonu^lar en ge<p 10 dakika ig:erisinde
4.
almabilmelidir.
Test kasetleri, neme kar^i koruma saglamak ign ayri ayri aluminyumla ambalajlanmi^
5.
olmali ve her kaset ambalaji iizerinde orijinal olarak ambalaj igerigi, lot numarasi ve son
kullanma tarihi aynca belirtilmelidir.
6.
Test kasetinin dogru gal^masi ve nemden hit; etkilenmemesi ign aliiminyum ambalaj
igerisinde nem koruma tabletleri bulunmahdir. Son kullanma tarihi en az bir (1) yil olmahdir.
7.

Kitin i^erisinden hem solid hem de likit fazdaki gaita numunelerinden ornek alabilmek

ign ucu pamuklu swab §eklinde ekiivyon gubugu gkmahdir.
8.

Her kitin igerisinde, Laboratuvar It; Kalite Kontroliinii saglamak amaciyla orijinal

ambalajmda, kitin son kullanma tarihine paralel, orijinal ambalajmda minimum bir adet
pozitif kontrol bulunmahdir.
9.

Rotavirus ign hassasiyeti %97,3'den, Adenovirus ign hassasiyeti %95,6'dan; Rotavirus

ve Adenovirus ign ozgCillugu %97,8'den kii^iik olmamahdir.

10.

Kitler, reaktifleri ^ah^abilmek i^in isitma veya sogutma ile oda sicakhgma getirmeye
ihtiyag duymadan reaktifleri ve pozitif kontrolleri de dahil olmak iizere 2-30 9C 'de oda
sicakhgmda saklanabilmelidir.

11.
Her bir kitin itperisinden ayri ayri, test kasetleri, numune, gaita toplama tiipCi ve
diluenti, pozitif kontrol ve kullamm talimati gkmahdir
12.

Her bir test ign ornek ahm kabi saglanmahdir.

13.

Kitin CE belgesi olmahdir.

14.

TITUBB kaydi olmahdir.

15.

Ihale oncesi en az 10 adet numune teslim edilecektir. Urunler numune uzerinden
degerlendirilecektir

MALZEME ADI

BiRlM DEGERi

iSTENlLEN MIKTARI

Rotavirus Adenovirus combi Kaset Test

1 adet kaset test

3000 adet

